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Voorzitters voorwoord 

Beste KBO – leden, 
 

Waar is het bestuur zoal mee bezig? 
 

Op 14/11 stond de tweede ALV op het programma: 
De belangrijkste agendapunten waren: 

 financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020 (goedgekeurd); 
 contributieverhoging van 24 naar 26 euro (goedgekeurd); 
 invoeren AVG – protocol voor leden (goedgekeurd); 
 beleids- en activiteitenplan (goedgekeurd); 
 afscheid penningmeester Jos Meijer; 
 benoeming nieuwe penningmeester Jan van Leeuwen. 

Na afloop hebben we met zijn allen fanatiek bingo gespeeld 
 
 

Kerstviering op 19 december van 14u tot 16u in De Dam 
Aanmelden voor de Kerstviering. Helaas mogen wij –net zoals 
andere jaren – in het kader van de brandveiligheid, maximaal 75 
leden welkom heten. De Dam laat meer mensen niet toe.  
We hebben er daarom wederom voor gekozen dat u zich vooraf 
telefonisch aanmeldt bij Gini Slingerland op maandag 9 december 
vanaf 09.00uur. Het telnr. van Gini is 0348 415534. De eerste 75 
aanmelders hebben geluk. De bellers daarna komen op een 
wachtlijst. 
 
 

Van het bestuur 

Even voorstellen: Jan van Leeuwen……. 
In de ALV van 14 november jl. ben ik benoemd tot penningmeester 
van de KBO Woerden. Voor de leden, die niet bij deze vergadering 
aanwezig konden zijn, wil ik me daarom even voorstellen  
 

Jan van Leeuwen is de naam. Ik ben bijna 71 
jaar en 45 jaar gelukkig getrouwd met Ellie 
Spruit. We zijn woonachtig in Harmelen en ik 
ben opgegroeid in de prachtige Hekendorpse 
buurtweg bij Oudewater. Als oudste van een 
groot katholiek gezin (12 kinderen) hebben 
mijn ouders mij toen geleerd behulpzaam te 
zijn voor mijn broertjes en acht zusjes. 
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 
dragen is dus niet vreemd voor mij. Ellie en 

ik hebben samen twee kinderen en vier kleinkinderen. Daar zijn we 
erg trots op.  
Thans ben ik 9 jaar gepensioneerd, nadat ik 46 jaar bij drie 
verschillende accountantskantoren rondom Utrecht heb gewerkt. 
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Activiteitenkalender 

 Di 10 december: Wandelen 
 Do 12 december: Kaarten 
 Do 19 december: Kerstviering 
 Do 9 januari: Muziek en verhalen 
 Di 14 januari: Wandelen 
 Do 23 januari: Kaarten 2019-2020 

 

Adresgegevens 

Secretariaat: Trudy Kroon 
Warmoeshof 3, 3441 EP, Woerden 
Telefoon: 0348 420754 
Mailadres:  
secretariaat.kbowoerden@gmail.com 
Website: www.kbowoerden.nl 
IBAN rekening nr.:  
NL 22 INGB 0009 434 135 
tnv: KBO Woerden 

 

Onze sponsor 

Als je afscheid nemen moet.... 

Dan is het belangrijk, om dat in eigen 
stijl en op respectvolle wijze te 
kunnen doen. Voor een persoonlijke 
en betekenisvolle uitvaart:  
 
Nicole Fazzi-Burgers 
Woerden 0348-498129 
www.ametista.nl 

 

mailto:secretariaat.kbowoerden@gmail.com
http://www.kbowoerden.nl/
file:///C:/Users/Henk/Downloads/www.ametista.nl
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Tijdens mijn werkzame leven ben ik penningmeester geweest bij: de voetbalclub, schaakclub, lokale 
politieke partij en de caritas afdeling van de katholieke kerk van Harmelen. Ook vaak in kascommissies 
gezeten van diverse verenigingen. Verder bied ik mijn hulp aan bij het invullen van belastingaangiften. 
Sportief gezien speel ik wekelijks op de schaakclub mijn partijtje mee. Bij goed weer veel fietsen. Verder 
houd ik van zwemmen, voetbal kijken en steden/kloosters bezoeken in binnen- en buitenland. 
 

Ik wil graag mijn steentje bijdragen voor senioren organisaties, de KBO-Woerden en de bejaardensoos 
van Harmelen. Onze voorzitter zei tegen mij: “Joh, jij past precies bij onze KBO, wil je bij ons de financiën 
verzorgen”. Dat verraste me wel, eerst hield ik de boot af, maar hij bleef maar doorgaan. Je wordt ouder 
en alle dingen gaan in een lager tempo. Zo is het dus gekomen. Het bestuur heeft een nieuw interessant 
jaarprogramma samengesteld. Voor iedereen is er zeker iets bij om van te genieten. Ik zal proberen met 
jullie allemaal de komende jaren een fijne band op te bouwen om een leuke tijd te beleven. Ik wil 
eindigen met de titel van het oude KRO tv-programma met de acteurs Gerard Cox en Sjoerd Plezier: 
“toen was geluk heel gewoon” of is het “toen geluk heel gewoon was”. 
Laten we bij de KBO-Woerden een gelukkige tijd beleven. 
 
 

Activiteitenkalender 
 Dinsdag 10 december:  Wandelen met Gini, startpunt in overleg met Gini tel. 0348 415534 
 Donderdag 12 december: Kaarten in de Parochiezaal 
 Donderdag 19 december: Kerstviering met 5Beaufort in de Dam vanaf 14u 

Vervolg in 2020 
 Donderdag 9 januari:  Muziek en verhalen uit die goede oude tijd, door Wim Coenen 

 Dinsdag 14 januari:  Wandelen met Gini, startpunt in overleg met Gini tel. 0348 415534 

 Donderdag 23 januari:  Kaarten, competitie 2019 – 2020 in de Parochiezaal 
 
 

Wat een familie! 
Op 10 oktober de “dag van de duurzaamheid” werd een heel bijzonder KBO 
programma aangeboden in “de Dam” te Woerden. 
De opkomst was groot! 
Onze voorzitter, Jan de Lange, verwelkomde de zangeres Lia Verheul uit 
Westbroek. Op een zeer toepasselijke manier heeft zij met haar eigen 
zangprogramma, onder de naam: “Wat een Familie”, neergezet. 
De hele middag was boeiend en inspirerend met een geweldige zang door Lia 
waar iedereen spontaan aan mee kon doen. 
Voor ons allemaal bekende liedjes, met deels eigen teksten van Lia, werden op 
een prachtig groot scherm geprojecteerd zodat wij het allemaal goed konden 

volgen. Onze “eigen stembanden” werden op deze manier ook gesmeerd. 
Het was een heeeeel gezellige middag waar alle aanwezigen veel plezier aan beleefden. 
Wat mij betreft beslist voor herhaling vatbaar. 
Zonnige groet, 
KBO lid Jos Mulder. 
 
 

Vakantiereis  2020 
De Reiscommissie, bestaande uit penningmeester Rien Gresnigt - Kamerik, Gretha Sijmons en Annie van 
Schaik – Harmelen en Nel Adolfs – Woerden, heeft opnieuw een hotel uitgekozen waar de KBO de 
gezamenlijke vakantie in 2020 kunnen doorbrengen. 
De vakantie vindt plaats van zaterdag 20 juni t/m zaterdag 27 juni 2020. 
Als bijlage vindt u de uitnodiging met bijzonderheden voor deelname en opgeven. 
Dus lees deze uitnodiging goed door en geef u op. 
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Wel en wee 

 
 

Het Repair - Café 
Je hoort het de laatste tijd steeds vaker zeggen: “Ik moet nog even langs bij het Repair- Café” 
 

Wat is het? 
Het is feitelijk een bijeenkomst op buurtniveau waar mensen hun defecte spullen kunnen laten 
repareren. Dat repareren gebeurt door enthousiaste vrijwilligers. 
 

Hoe lang bestaat het al? 
Het idee is in 2009 bedacht door Martine Postma. Zij heeft zich op 
meerdere manieren ingezet voor duurzaamheid op lokaal niveau. in 
november 2013 kreeg zij van de Nationale Postcode Loterij de Gouden 
Wimpel als erkenning voor haar inzet op het gebied van duurzaamheid. 
In 2015 publiceerde Postma een boek over het succes van het Repair – 
Café met als titel 'Weggooien? Mooi niet!'. Het eerste Repair - Café 
vond plaats op 18 oktober 2009 in het Fijnhout Theater in Amsterdam -

West. Het concept beviel zo goed dat het al snel naar andere gemeenten werd uitgebreid. Op 2 maart 
2010 werd Stichting Repair - Café opgericht. Deze Stichting ondersteunt lokale groepen die hun eigen 
Repair - Café op poten willen zetten. Begin 2018 waren er in Nederland ongeveer 500 groepen 
vrijwilligers die geregeld een Repair - Café draaien. 
 

Hoe werkt het? 
Mensen brengen hun defecte koffiezetapparaat, radio, grasmaaier etc. naar het Repair – Café.  
Na inschrijving wordt de ‘klant’ verwezen naar één van de tafels. Er is een tafel voor elektrische klussen, 
eentje voor tuingereedschap en vaak ook eentje voor naai- en verstelwerk. 
Gespecialiseerde vrijwilligers ontfermen zich over een ‘zorgenkindje’ en analyseren wat er fout zit en 
wat er moet gebeuren. 
Ze kunnen voor hun klussen beschikken over een database waarin andere reparateurs al hebben 
beschreven hoe een bepaalde reparatie moet worden aangepakt. 
Na de klus kan de eigenaar een vrijwillige bijdrage ‘in de pot’ doen. Vaak is de bestemming ervan een 
goed doel. 
 

Wat is de bedoeling? 
Het Repair - Café mikt eigenlijk op 5 doelen: 

a) het verkleinen van de afvalberg (wat je laat repareren hoef je niet weg te gooien); 
b) kostenbesparing (repareren is altijd goedkoper dan nieuw aanschaffen); 
c) behoud van kennis bij de reparateurs (door te klussen blijft je kennis op peil); 
d) versterking van sociale contacten in de buurt (elkaar ontmoeten en spreken versterkt de 

onderlinge band); 
e) fabrikanten overtuigen om producten te maken die te repareren zijn. 

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden:  
Dhr. J. van Leeuwen uit Harmelen  
Dhr. N. Kop uit Woerden 
Mevr. W. Kop-van Drie uit Woerden  

Overleden: 
Mevr. Scheel-Houdijk uit Woerden 

Mevr. Heij-Gottenbos uit Woerden 
Wij wensen Familie en vrienden veel sterkte 

Verhuisd:  
Dhr.A.S.de Wit uit Woerden 
Mevr. Reijmers-Hensen uit Woerden  
Wij wensen u in uw nieuwe woning veel woongenot 

Opzeggingen: 
Mevr. Malipaart-Punt uit Woerden 
Per 29-12-2019 
Mevr. J. M. van Es-van Wijk uit Woerden 
Mevr. B. Zweep- Broekhuijse  
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Waar vinden we in Woerden en Harmelen een Repair – Café? 
 

In Woerden: 
Eerste zaterdag v/d maand   09.30u – 12.00u 
Locatie: De Plint 
 

In Harmelen: 
Derde zaterdag v/d maand  10.00u – 12.00u 
Locatie: Jonckheerelaan 
 

De KBO – Woerden onderschrijft de doelstellingen van het Repair – Café van harte! 
 
 

Mantelzorgers 
De gemeente Woerden zet ook dit jaar de mantelzorgers graag in het zonnetje. 
Zij ontvangen na aanmelding een cadeaubon in januari 2020. 
Heeft u contact met mantelzorgers; wijs hen dan op de actie.  
De mantelzorgwaardering is er voor iedereen in de gemeente Woerden die in 2019 gedurende drie 
maanden vier uur per week voor iemand heeft gezorgd. 
Via Woerden Wijzer verzorgt de Gemeente de waardering. 

 Aanmelden tot en met 31 december 2019 via www.woerdenwijzer.nl/mantelzorg-informatie 
Heeft u vragen dan kunt u bellen met Woerden Wijzer tussen 09.00-12.00 uur via  
telefoonnummer 0348-428600. 
 
 

 
 

Bestuur Commissies 

Voorzitter Jan de Lange Webmaster Henk Rombout 

Vice Voorzitter Gretha Sijmons Reiscommissie Woerden Gretha Sijmons 

Penningmeester Jan van Leeuwen  Nel Adolfs 

Secretariaat Trudy Kroon Wandeling/Kaarten Gini Slingerland 

Bestuurslid Gini Slingerland Ledenadministratie André Agterberg 

  Redactie Nieuwsbrief  Joke van Aarst 

  Verspreiding Magazine Riet van Rijn 

http://www.woerdenwijzer.nl/mantelzorg-informatie

